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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CELRÀ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
 
Número: 10/2017
Caràcter: ordinària
Convocatòria: 2a convocatòria
Data: 16 d’octubre de 2017
Horari: de 20.30 hores a 22.25 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

A Celrà, quan són les 20.30 hores del dia 16 d’octubre de 2017, es reuneixen a la sala de
sessions d’aquest  Ajuntament,  prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els termes
establerts legalment, els membres que integren l’Ajuntament en Ple i que a continuació
es relacionen, en sessió ordinària i segona convocatòria, sota la presidència de l’alcalde i
assistits per mi, la secretària.

ASSISTENTS

Alcalde 

Sr. Daniel Cornellà Detrell

Tinents/es d'alcalde

Sr. Josep Bartis Fàbrega
Sra. Eulàlia Ferrer Benito
Sr. Jan Costa Rengel
Sra. Mar Camps Mora

Regidors/es

Sra. Mercè Amich Vidal
Sra. Sònia Fortià Martí 
Sr. Gerard Fernàndez Tatjé
Sr. Enric Cabarrocas Illa
Sr. Jordi Puig Boada
Sra. Laura Manzano Casademont
Sr. David Mas Roselló

Secretària 

Sra. Rosa Maria Melero Agea

Absent

Sra. Irina Gil Abuin, que excusa la seva assistència
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Per l’Alcaldia es declara oberta la sessió i es despatxen els assumptes de l’ordre del dia
següents:

I
PART RESOLUTIVA

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL DIA
7 DE SETEMBRE I  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE SETEMBRE DE
2017.

D’acord amb l’article  91.1 del Reial  decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
l’alcalde pregunta si algun membre de la corporació ha de formular alguna observació de
les actes que es van distribuir amb la convocatòria.

No es formula cap observació, per la qual cosa l’acta de la sessió extraordinària urgent
del  dia  7  de  setembre  i  la  de  la  sessió  ordinària  del  dia  12  de  setembre  de  2017
s’aproven per unanimitat.  

2. DONACIÓ DE COMPTE D’ASSUMPTES RELATIUS A PERSONAL.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Josep Bartis Fàbrega, primer tinent d’alcalde, que
dóna compte dels decrets d’Alcaldia relatius a personal següents:

Decret 549/2017

 Es contracta laboralment i amb caràcter no permanent a la Sra. ..... com a educadora
de les escoles bressol municipals, amb una jornada laboral de 22,75 hores setmanals
i amb efectes des del dia 12 de setembre de 2017.  

Modalitat del contracte: interinitat per vacant, fins que la plaça quedi coberta en pro-
pietat o fins a l’amortització de la mateixa. La cobertura definitiva de la plaça s’ajusta-
rà a les restriccions establertes en la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos ge-
nerals de l’Estat per a l’any 2017 i en les futures lleis de pressupostos generals de
l’Estat. 

 S’amplia la jornada de treball de la Sra. ....... com a educadora de les escoles bressol
municipals, passant de 19 hores a 22’75 hores setmanals.

Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. ...., que es troba en situa-
ció de baixa per maternitat. 
La Sra. .... prestarà el seu servei des del dia 12 de setembre de 2017 fins a la finalit -
zació del curs escolar 2017-2018 o fins a la reincorporació de la Sra. ...., si aquesta es
produeix abans de la finalització del curs escolar 2017-2018.

Decret 561/2017

S’amplia la jornada de treball de la Sra. ......, educadora de les escoles bressol munici-
pals, de 25 hores a 37’5 hores setmanals. 
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Modalitat del contracte: interinitat per substitució de la Sra. ....., en situació de baixa per
maternitat (25 hores setmanals) i interinitat per substitució de la Sra. ....., que realitza
les funcions de directora-educadora (12’5 hores setmanals).

Decret 572/2017

S’extingeix el contracte de treball de la Sra. ...., educadora de les escoles bressol munici-
pals, sent el seu últim dia de treball el 7 de setembre de 2017.

Decret 573/2017

S’extingeix el contracte de treball de la Sra. ....., tècnica auxiliar de biblioteca, sent el
seu últim dia de treball el 12 de setembre de 2017.

Decret 576/2017

 S’amplia la jornada de treball de la Sra. ...., conserge, de 30 hores a 40 hores setma-
nals i amb efectes des del dia 18 de setembre de 2017 fins a la incorporació de la per-
sona seleccionada que ocuparà interinament la plaça de tècnica auxiliar de biblioteca.
Un cop incorporada la persona seleccionada, la Sra. ..... tornarà a realitzar la seva jor-
nada de treball de 30 hores setmanals.

 S’amplia la jornada de treball de la Sra. ....., auxiliar administrativa, de 12’5 hores a
20 hores setmanals i amb efectes des del dia 18 de setembre de 2017 fins a la incor-
poració de la persona seleccionada que ocuparà interinament la plaça de tècnica auxi-
liar de biblioteca. Un cop incorporada la persona seleccionada, la Sra. ......tornarà a
realitzar la seva jornada de treball de 12’5 hores setmanals.

El Ple es dóna per assabentat.

3. INFORMACIONS

L’alcalde cedeix la  paraula  a la  senyora Sònia  Fortià  Martí,  regidora de Gent Gran i
Patrimoni, que informa del següent:

GENT GRAN

 El 8 d’octubre es va celebrar la Festa d’Homenatge a la Vellesa a Celrà i després
va tenir lloc el tradicional dinar al restaurant de Platja d’Aro. 

 Ja han començat les activitats a Can Ponac i destaca una de nova, anglès per a
gent gran, a la que s’han apuntat 22 persones que s’han dividit en dos grups i
que té molt èxit. 

PATRIMONI

 El dies 7 i 8 d’octubre s’havien de celebrar les Jornades Europees de Patrimoni,
però es van anul·lar degut a la situació política que s’està vivint al país en aquests
moments.  
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L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Mar Camps Mora, regidora d’Atenció Ciutadana,
Compromís Nacional i Internacional i Comunicació i Noves Tecnologies, que informa del
següent:

COMUNICACIÓ

 S’ha treballat aquesta setmana en  La Llera del Ter perquè surti a finals d’any i
amb la millor qualitat possible.  

 El  Sr.  Martí  Navarro  ha  estat  documentant  amb  imatges cada  acte  que  s’ha
celebrat i hi ha imatges molt maques. També ha seguit totes les movilitzacions
que hi ha hagut a Celrà, a més de la de l’1 d’octubre, i la intenció és fer una
exposició amb el recull documental que ha fet de tot el que ha tingut lloc al poble.

L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Jan  Costa  Rengel,  regidor  de  Serveis  Socials  i
Habitatge, que informa del següent:

SERVEIS SOCIALS I HABITATGE

 S’ha inaugurat l’Aula d’Estudi adreçada als alumnes de tercer, quart i cinquè pels
dilluns, dimecres i divendres de 17 a 18 hores a l’antiga biblioteca. 

L’alcalde cedeix la paraula a la senyora Eulàlia Ferrer Benito, regidora de Participació i
Medi Ambient, que informa del següent:

PARTICIPACIÓ

 Properament  sortirà  el  díptic  informatiu  de  l’aplicació que  s’ha  d’acabar  de
dinamitzar.

 De la subvenció que es va sol·licitar l’any passat a la Diputació de Girona de
Participació  Ciutadana  s’han  adquirit  quatre  tablets,  de  les  que  de  moment
s’instal·laran  tres,  amb la  finalitat  de facilitar  que la  gent també participi  de
l’aplicació. Encara s’ha de decidir el lloc concret on s’ubicaran i quan es tingui clar
ja es comunicarà. 

MEDI AMBIENT

 S’ha ampliat fins al 3 de novembre de 2017 el termini per justificar la subvenció
de l’arranjament de camins forestals. El primer que s’ha fet és netejar el camí
dels eucaliptes, que estava força intransitable, i aquesta setmana començarà el
repàs de la resta de camins, com el de Cambó fins a la Riera de Mavalls i el de
l’Illa dels Sants. 

 Aquesta setmana ja es reparteix per les bústies el  calendari del Porta a Porta i
estaran  disponibles  durant  els  mesos  de  novembre  i  desembre  perquè  s’han
sol·licitat uns aclariments que no s’han respòs fins ara.

 Ja  han començat  les  inscripcions  per  al  Mercat  de  2ª  Mà,  que  tindrà  lloc  el
diumenge 19 de novembre. 

 S’ha localitzat un niu de vespa asiàtica a Can Cors i demà es procedirà a la seva
eliminació. 
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L’alcalde  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Mercè  Amich  Vidal,  regidora  de  Joventut  i
Igualtat, que informa del següent:

JOVENTUT
 

 Pel que fa a les dades del curs 2016-2017, les dades d’aquest curs estan molt en
la línia dels objectius marcats. Per exemple:

- Taller de teatre juvenil: l’any passat hi havia 7 joves (5 catalans, 1
gambià i 1 sudamericà) i enguany hi ha 12 (7 catalans, 4 gambians i 1
romanès).

- Aula  d’Estudi: l’any  passat  hi  havia  10  joves  (8  nois  i  2  noies:  2
catalans, 7 gambians i 1 hondureny) i enguany hi ha 14 (11 noies i 3
nois: 2 catalans, 8 gambians i 4 romanesos).

- Acompanyament educatiu i d’inserció laboral, amb la Fundació Sergi:
ja ha començat la segona edició. 
A banda del grup de joves que s’ha aconseguit dinamitzar al Local Jove,
dels tres que participaven concretament d’aquest projecte s’ha fet una
inserció  amb un  contracte  indefinit  en  una  empresa  de  Celrà,  una
inserció amb contracte laboral i l’altra està en cerca activa de feina. 

 Fins  ara  la  Direcció  General  de  Joventut Generalitat  de  Catalunya  concedia  a
l’Ajuntament una subvenció per dur a terme projectes de joventut, però ara s’ha
passat al Contracte Programa, on es presenta un projecte per a quatre anys pel
que  concedeixen  un  import  cada  any.  I  això  ha  implicarà  una  disminució  de
l’import total de la subvenció que es venia rebent fins ara.

IGUALTAT

Es continua treballant en la celebració del 25 de novembre, Dia internacional per a
l'eliminació de la violència contra les dones, amb diferents entitats de dones
del municipi.    

L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Josep Bartis Fàbrega, regidor de Règim Intern, Salut,
Educació, Esports i Promoció Econòmica, que informa del següent:

ESPORTS

 S’han valorat les subvencions al foment de l’esport base, d’un total de 12.000 € a
repartir  entre  les  entitats  esportives  del  municipi  i  que  cobria  31,33  €  per
esportista. La distribució ha quedat de la manera següent:

 Basquet: 54 esportistes i 1.691,82 €
 Patinatge: 97 esportistes i 3.039,01 €
 Futbol: 150 esportistes i 4.699,50 €
 Rítmica: 82 esportistes i 2.569,06 €

El Club Tennis no ha presentat cap sol·licitud i l’import de la subvenció que podia
haver obtingut s’ha repartit entre la resta d’entitats esportives. 

 La Diputació de Girona ha  atorgat la subvenció del foment de l’activitat física i
esportiva per un import de 4.000 €.
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 Un cop ja està fet el projecte de les grades del camp de futbol, actualment el
procediment es troba en procés de licitació.

El  Sr.  Bartis  respon a la  pregunta que va tenir  lloc  el  Ple  passat  en relació amb la
demanda per instal·lar una font al costat de la pista de pàdel o bé fer un ressalt a la
carretera perquè creuin amb major seguretat el carrer. Això s’ha comprovat amb els
tècnics municipals i van determinar que la mainada, a banda de creuar el carrer per anar
a beure aigua també ho fan per anar a casa seva i a la inversa, anar des del seu domicili
fins  a  la  pista.  Per  tant,  s’ha  decidit  que  és  més  correcte  i  funcional  que  en  lloc
d’instal·lar  una font  al  costat  de la  pista,  és millor  posar un ressalt  amb un pas de
vianants. 

I pel que fa a la il·luminació de la pista de pàdel encara s’està estudiant com fer-ho. 

EDUCACIÓ

 Ja han començat les classes de català i d’alfabetització. 

 També està en procés de  licitació la construcció d’una rampa d’accés a l’Escola
Aulet.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 El  temps  del  mes de  setembre  no  va  acompanyar  gaire  en  la  celebració  del
Festival de Tastets, fet que va motivar que un dia s’hagués de traslladar a un
espai tancat i que un altre no hi hagués molta afluència de públic. Però el dia que
va fer bon temps va haver-hi molta assistència i cal plantejar-se ara si potser és
necessari canviar aquest esdeveniment de data.  

L’alcalde el Sr. Daniel Cornellà Detrell informa del següent:

 Com ha comentat la regidora Sònia Fortià, s’ha celebrat el 39è homenatge de la
Vellesa, amb un reconeixement a la Sra. Maria Bronsoms i al Sr. Robert Planas
per ser els celranencs més grans del municipi. 

 Festival de Tastets Culturals: tot i que el temps no va acompanyar la iniciativa de
juntar activitats de promoció econòmica i cultura ha estat positiva i, per primera
vegada, Celrà va participar en el Festival de Jazz de Girona i això va comportar
que vingués al poble molta gent que no era del municipi. 

 S’ha assistit a l’assemblea del Consorci de les Gavarres. 

 Ha assistit al Comitè Executiu de l’ACM.

 S’han realitzat reunions amb empreses.

 Ja s’està elaborant el projecte de l’ampliació de la depuradora.

  Les obres de millora de recollida d’aigües fluvials  en els llocs més crítics  del
municipi estan a punt de finalitzar, subvencionades pels 40.000 € rebuts per part
de la Diputació de Girona. Actualment es treballa en el carrer Doctor Romagós, la
Baixada de la Doma i carrer Costa Brava, entre d’altres. 
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 Hi  ha  dos  projectes  de  la  Torre  Desvern:  un  de  rehabilitació  de  la  pallissa  i
l’entorn i l’altre per a millores a l’interior de la torre, que està subvencionat per la
Diputació de Girona. 

 Es continua treballant  en la memòria per fer un  canvi de forma de gestió del
servei  públic  de l’abastament  de l’aigua al  municipi.  La intenció  és que en el
proper Ple es creï la Comissió d’Estudi per tal d’elaborar la memòria justificativa i
altres documents. Un membre de cada partit de l’oposició serà convidat a aquesta
Comissió.    

 Es  vol  fer  un  estudi  previ  de  la  potabilitzadora  per  passar-ho  tot  a  plaques
fotovoltaiques i estalviar en la mesura que es pugui les despeses energètiques de
70.000 € anuals.

 Es torna a licitar la concessió administrativa del bar del Teatre Ateneu i els plecs
de condicions ja estan a informació pública. 

 La senyora ....,  tècnica auxiliar de la biblioteca municipal, ha plegat i li dóna les
gràcies per tots els anys de dedicació per la feina que ha portat a terme i li desitja
molta sort en la nova etapa professional que ha encetat. Per aquest motiu, es
convoca la plaça tècnic/a auxiliar de biblioteca.   

 Ja s’ha començat a treballar per dur a terme l’ampliació de la biblioteca.

 El projecte executiu de soterrament del carrer Germans Sàbat ja s’ha presentat a
l’ACA per intentar obtenir una subvenció que pagui el 60 % - 70 % de l’actuació. 

 Ha canviat el format de publicitat de la temporada de teatre doncs ara és de dos
mesos i el que s’ha fet arribar a les llars és de setembre i octubre. 

El Ple es dóna per assabentat. 

PROPOSTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DIRECTORIAL

4. DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT  DE  CELRÀ,  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  GIRONÈS  I  EL
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT PER AL DESENVOLUPAMENT
DEL  PROJECTE  COMARCAL  DE  PREVENCIÓ  I  PAL·LIACIÓ  DE  LA  POBRESA
ENERGÈTICA.
 
L’alcalde  cedeix  la  paraula  al  senyor  Jan  Costa  Rengel,  regidor  de  Serveis  Socials  i
Habitatge,  que explica que el  desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i
pal·liació  de  la  pobresa  energètica  inclou  realitzar  auditories  energètiques  i  mesures
d’estalvi energètic a llars de la comarca. Fins ara el tècnic que hi havia treballava mitja
jornada de treball i ara, mitjançant aquest conveni, tots els ajuntaments destinin diners
per pagar el sou d’una jornada sencera. En el cas de Celrà, suposa un cost de 1.488 €
anuals a partir de l’exercici 2018.

Respecte aquest any, a Celrà s’han atès 127 casos.  

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-
AM, que pregunta si aquest projecte serveix per donar recolzament a la gent que pateix
la pobresa energètica o si també s’amplia a tota la població de Celrà. 
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El Sr. Costa respon que el projecte prové dels Serveis Bàsics de Serveis Socials, a la qual
cosa el Sr. Fernàndez repon que, per tant, tan sols va adreçat a la gent amb problemes
de pobresa energètica. 

El Sr. Costa comenta que a través d’aquest conveni es poden organitzar xerrades i tallers
sobre optimització i estalvi energètic adreçats a tota la ciutadania. 

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET

1. A finals de l’any 2014, el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal
del  Gironès  van  impulsar  el  Projecte  Comarcal  de  Prevenció  i  Pal·liació  de  la  Pobresa
Energètica  del  Gironès  amb  la  finalitat  d’establir  una  estratègia  comarcal  per  pal·liar  i
prevenir la pobresa energètica als municipis del Gironès. 

Amb aquest projecte s’atenen casos de pobresa energètica detectats des dels serveis bàsics
d’Atenció  Social  de  la  comarca  mitjançant  la  realització  d’auditories  energètiques  i  la
implementació de mesures d’estalvi energètic. I, a més, es realitzen accions formatives i de
sensibilització, tant a professionals de l’àmbit social com a la ciutadania en general. 

És d’interès de l’Ajuntament de Celrà aprovar aquest conveni amb la finalitat de pal·liar i
prevenir  els efectes de la pobresa energètica  al  municipi  de Celrà.  I  amb l’objectiu  de
formar i assessorar als equips dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS) de la comarca i
als agents energètics que col·laboren amb el projecte; detectar i atendre els casos amb
vulnerabilitat  socioeconòmica  que  presentin  una  situació  de  pobresa  energètica  i
desenvolupar accions que la pal·liïn i la previnguin de manera efectiva; i impulsar i liderar
la Taula comarcal per a la prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès;

2. Ha emès informe la secretària de la corporació, de data 28 de setembre de 2017. Consta
en l’expedient la memòria justificativa, de conformitat amb el que disposa l’article 50 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

FONAMENTS DE DRET

1. El règim de cooperació administrativa està expressament previst en la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53, sota la modalitat de convenis
que obligaran a les administracions intervinents des del moment de la seva signatura. 

2. La normativa reguladora de la legislació local, Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, preveu que la cooperació tècnica, econòmica i administrativa en les
relacions interadministratives “es desenvolupi amb caràcter voluntari, sota les formes i en
els termes previstos en les lleis podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o
convenis administratius que subscriguin (article  57). També l'article  70 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local preveu la formalització de convenis com a instrument de
cooperació interadministrativa.

3. En el cas de convenis subscrits entre administracions, conforme al previst a l'apartat
segon de l'article 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
s'haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i
complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4. Durant tot el procés d'aprovació del Conveni, cal complir les exigències de publicitat ac-
tiva en virtut del que disposa la normativa vigent en matèria de transparència.
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Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD

Primer. Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  amb el  Consell  Comarcal  del  Gironès  i  el
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per al desenvolupament del projecte comarcal de
prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès, que s’adjunta com a annex a
aquest acord. 

Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 1.488,00 euros anuals a càrrec de l’exercici
pressupostari 2018.

Tercer.  Notificar aquest acord al  Consell Comarcal del Gironès i al Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt i donar-ne compte a Comptabilitat i Tresoreria de la corporació.

Quart. Publicar aquest conveni en la seu electrònica de l’Ajuntament de Celrà.

ANNEX

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  GIRONÈS  -
CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT I L'AJUNTAMENT DE CELRÀ PER
AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE COMARCAL DE PREVENCIÓ I PAL·LIACIÓ
DE LA POBRESA ENERGÈTICA DEL GIRONÈS

ENTITATS QUE INTERVENEN

D'una part, el Sr. Jaume Busquets i Arnau, president del Consell Comarcal del Gironès i del
Consorci  de  Benestar  Social  Gironès-Salt,  facultat  per  acord  del  ple  de  data  ...........
de ..................... de ..........., assistit pel Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general del
Consell Comarcal del Gironès;

D'altra part, el Sr. Daniel Cornellà Detrell, alcalde de l'Ajuntament de Celrà, facultat per
acord de Ple de data 10 d’octubre de 2017, assistit per la Sra. Rosa Maria Melero Agea,
secretària de l'Ajuntament de Celrà. 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès (CCG) - Consorci de Benestar
Social Gironès-Salt (CBSGS) i de l'Ajuntament de Celrà que subscriguin aquest conveni de
col·laboració per al Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del
Gironès, per dur a terme de manera efectiva les mesures necessàries per pal·liar i prevenir
la pobresa energètica en els municipis de la comarca;

Que d’acord amb el Programa d’actuació comarcal, el CCG podrà exercir les competències,
els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la comarca de forma voluntària i
per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, el servei a prestar o l’activitat a
realitzar estiguin incloses de manera expressa en el Programa d'actuació comarcal;

Que d'acord amb el Programa assistencial i organitzatiu 2016-2019 del CBSGS, dins del Pla
d'actuacions  comunitàries:  Fem  xarxa!,  a  l'Eix  d'habitatge,  es  contempla  el
desenvolupament del Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la pobresa energètica
del Gironès;

Que la situació de la ciutadania envers la pobresa energètica no ha parat d'agreujar-se a
Catalunya en general, i a la comarca del Gironès en concret, la qual cosa es demostra per
l'increment de la casuística atesa, tant a nivell d'informes de vulnerabilitat (corresponents a
la Llei 24/2015) com a nivell de casos atesos des del propi Projecte comarcal de prevenció i
pal·liació de la pobresa energètica del Gironès;
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Que  aquest  Projecte  té  com a  objectiu  general  l'establiment  d'una  estratègia  a  nivell
comarcal  per  pal·liar  i  prevenir  els  efectes  de  la  pobresa  energètica  als  municipis  del
Gironès. Aquest objectiu es desenvolupa a través de diversos objectius específics:
- Formar i assessorar als equips dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS) de la comarca i
als agents energètics que col·laboren amb el projecte;
-  Detectar  i  atendre  els  casos  amb   vulnerabilitat  socioeconòmica  que  presentin  una
situació  de pobresa energètica  i  desenvolupar accions que la  pal·liïn  i  la  previnguin  de
manera efectiva;
- Impulsar i liderar la Taula comarcal per a la prevenció i pal·liació de la pobresa energètica
del Gironès;

En virtut de tot això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents

PACTES:

PRIMER. L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el CCG
- CBSGS i  l'Ajuntament de Celrà per desenvolupar  el Projecte comarcal  de
prevenció i pal·liació de la pobresa energètica del Gironès.

SEGON. Correspon al CCG - CBSGS:

Coordinar  el  Projecte  comarcal  de  prevenció  i  pal·liació  de  la  pobresa
energètica del Gironès;
Contractar un/a tècnic/a per al desenvolupament del Projecte;
Desenvolupar  les  accions  contemplades,  en  base  als  objectius  previstos  a
aquest Projecte: formació i assessorament als SBAS, accions de sensibilització
a  la  ciutadania  envers  l'estalvi  energètic,  auditories  energètiques  dels
habitatges derivats al Projecte, implementació de mesures d'estalvi energètic
als  habitatges  derivats  al  Projecte,  Taula  comarcal  per  a  la  prevenció  i
pal·liació de la pobresa energètica del Gironès...;
En  relació  a  les  accions  de  sensibilització,  realitzar  almenys  una  xerrada
informativa per a la població en general i/o per a un grup de població en concret,
segons demanda;
Fer una devolutiva a l'Ajuntament de la casuística atesa en el municipi, així com
de les situacions detectades que depassin l'àmbit d'actuació del propi Projecte,
especialment els casos de connexió directa o altres que comportin situacions de
risc per a les persones o els béns;
Si s'escau,  sol·licitar  subvencions per a l'obtenció de més fons que permetin
eixamplar el finançament i la capacitat d'execució del Projecte.

TERCER. Correspon a l'Ajuntament:

Nomenar un/a interlocutor/a responsable que es farà càrrec de la supervisió
de l'execució de les tasques del Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de
la pobresa energètica del Gironès; 
Col·laborar en la difusió del Projecte;
Cedir els espais per tal que es puguin dur a terme sessions grupals,  xerrades o
tallers de sensibilització, en relació al Projecte;
Informar dels casos detectats presents al municipi,  per tal d'incorporar-los al
Projecte;
En el cas de casos amb subministraments amb connexió directa (il·legal), aplicar
els  procediments  i  normatives  municipals  que  correspongui  per  evitar
especialment les situacions de risc derivades;
Abonar la quota anual de col·laboració contemplada al present conveni.

QUART. Per fer efectiva la participació i la col·laboració en el Projecte, l'Ajuntament de
Celrà abonarà anualment al CCG - CBSGS la quantitat de 1.488,00 €, quota
fixa  de  participació  en  el  Projecte  en  concepte  de  personal  tècnic  per  al
desenvolupament i execució de les actuacions previstes;
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Inicialment no es preveu l'aportació econòmica per part dels ajuntaments per
al material  dels  kits  d'emergència,  atès els fons obtinguts  a través d'altres
col·laboracions (Aura Energia, Humana i Àrea d'habitatge de la Diputació de
Girona). Atès que la durada d'aquestes col·laboracions és determinada, quan
sigui necessari es podrà proposar un annex de conveni al present, per tal de
definir les aportacions necessàries en concepte de material si escau;
Anualment, el CCG - CBSGS trametrà una liquidació a l’Ajuntament que haurà
de fer efectiva en el termini de 50 dies comptats des de la data de comunicació
de la liquidació, mitjançant domiciliació o transferència bancàries;
El  CCG  -  CBSGS  podrà  compensar  els  deutes  de  l’Ajuntament  amb  les
quantitats que hagin estat ingressades en aquest Consell Comarcal,  d’acord
amb el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals;
En  qualsevol  cas,  el  CCG  -  CBSGS  haurà  comunicat  a  l'Ajuntament  les
quantitats pendents d'ingressar, amb una antelació mínima de 3 mesos a la
data en què s'efectuï la compensació;

CINQUÈ. Cada  part  signant  del  conveni  es  farà  responsable  de  les  obligacions
assumides. 

SISÈ. En cas d'incompliment, la part incomplidora haurà d'assumir econòmicament
l'incompliment de l'obligació, sens perjudici de la seva responsabilitat davant
de tercers.

SETÈ. Es crea una comissió de seguiment i control del present conveni, integrada per
representants  de  l’Ajuntament  i  del  CCG  -  CBSGS.  Ambdues  institucions
designaran les persones que hagin de formar part d’aquesta comissió que, en
general, vetllarà pel compliment del present conveni.
Per part del CCG - CBSGS, en formarà part el Sr. Eduard Baster Boix, tècnic
d'inclusió social.

VUITÈ. El present conveni tindrà una vigència de 2 anys, des de l'1 de gener del 2018
fins al 31 de desembre del 2019;
Qualsevol de les parts podrà denunciar la finalització del conveni, de manera
expressa  i  escrita  amb una  antelació  de  3 mesos  al  venciment  anual  del
conveni. 

NOVÈ. El  conveni  és  prorrogable  expressament  mitjançant  una  addenda,  prèvia
sol·licitud presentada amb una antelació mínima de dos mesos a la data del
seu venciment.

DESÈ. Són causes de resolució d'aquest conveni:
a) Per mutu acord de les parts;
b) Incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun
dels signants;
c) Són altres causes de resolució les contemplades per l'article 51 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 

ONZÈ. El  present  conveni  té  naturalesa  administrativa,  pel  que correspondrà  a  la
jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de les qüestions litigioses
que  puguin  sorgir  en  la  interpretació,  modificació,  resolució  i  efectes  del
mateix.

I, com a prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni.
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Pel Consell Comarcal del Gironès - Per l’Ajuntament de Celrà
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Jaume Busquets i Arnau Daniel Cornellà Detrell
President   Alcalde

 

Jordi Batllori i Nouvilas Rosa Melero Agea
Secretari   Secretària

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (12)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell,  senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló

5.  DICTAMEN  SOBRE  LA  FIXACIÓ  DE  DOS  DIES  FESTIUS  ADDICIONALS
D'OBERTURA COMERCIAL AUTORITZADA PER A L'ANY 2018 I PER A L'ANY 2019.

L’alcalde cedeix la paraula  al  senyor  Josep Bartis  Fàbrega,  regidor  de Règim Intern,
Salut, Educació, Esports i Promoció Econòmica, que explica que aquesta proposta és per
fixar dos dies festius addicionals amb la finalitat que els comerços puguin obrir. D’acord
amb l’Associació de Comerciants de Celrà, es proposa que aquests dies coincideixin amb
les festes locals del poble. Per tant, per al 2018 els comerços obriran els dies 7 de maig i
29 d’octubre i per al 2019 ho faran els dies 6 de maig i el 29 d’octubre. 

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

La Generalitat de Catalunya, en un intent de clarificar en matèria comercial l’àmbit dels
horaris i calendari comercials a aplicar al territori català, va aprovar la Llei 3/2014, de 19
de febrer, d'horaris comercials  i de mesures per a determinades activitats de promoció
( d'ara endavant Llei 3/2014, de 19 de febrer).

L'article 1.2.c) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, disposa que “el nombre de diumenges i
festius en què poden romandre oberts els establiments comercials és de vuit l'any. Cada
ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, que s'han de
comunicar d'acord amb el que estableixi una ordre del departament competent en matèria
de comerç.”

I l'apartat següent, article 1.2.d) de la Llei 3/2014, de 19 de febrer, estableix que “els
establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de
gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els
dies 25 i 26 de desembre. I també han de romandre tancat el 23 de juny si s'escau en
diumenge.”
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El  punt 1 de la  disposició  addicional  de  la  Llei  3/2014,  de  19 de febrer,  preveu que,
mitjançant una ordre del departament competent en matèria de comerç,  s'ha d'establir
anualment el calendari dels diumenges i els festius en què poden obrir els establiments
comercials.

S'ha  dictat  l'Ordre  EMC/127/2017,  de  16  de  juny,  per  la  qual  s'estableix  el  calendari
d'obertura dels establiments comercials  en diumenge i dies festius per als  anys 2018 i
2019. Aquesta Ordre, estableix en el seu article 5, que el termini màxim per comunicar els
dos dies festius addicionals escollits davant la Direcció General de Comerç és el dia 1 de
novembre de 2017 per  al  calendari  del  2018 i  el  dia  1  de novembre de 2018 per  al
calendari del 2019. Per determinar les dates dels dos dies addicionals els ajuntaments han
de tenir en compte el que estableix l'article 1.2.d) de la Llei 3/2014.

Aquesta Ordre estableix en el seu article 1 els vuit dies festius en els quals els establiments
comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per als anys 2018 i 2019, i que
són els següents:

Per a l'any 2018: 7 de gener, 1 de juliol, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6, 8, 16 i 23
de desembre.
Per  a l'any 2019:  13 de gener,  7  de  juliol,  12 d’octubre,  1,  6,  8,  15 i  22 de
desembre.

Des de l'associació de comerciants s'ha proposat els dos dies festius addicionals d'obertura
comercial autoritzada i que són els següents: 

Per a l'any 2018: el dilluns dia 7 de maig (festa local) i el dilluns dia 29 d’octubre
(festa local).
Per a l'any 2019: el dilluns dia 6 de maig (data prevista com a festa local) i el  
dimarts 29 d’octubre ( data prevista com a festa local).

Sobre  la  base  d'aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD

Primer. Fixar per a l'any 2018 i per a l'any 2019 els dos dies festius addicionals d'obertura
comercial autoritzada següents:

Per a l'any 2018: 
 el dilluns dia 7 de maig (festa local)
 i el dilluns dia 29 d’octubre (festa local).

Per a l'any 2019:
 el dilluns dia 6 de maig (data prevista com a festa local) 
 i el dimarts 29 d’octubre ( data prevista com a festa local).

Si per a l'exercici 2019 no es proposessin aquestes dates com a festes locals es
fixarien dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada diferents.

Segon. Comunicar  aquest  acord  a  la  Direcció  General  de  Comerç  de la  Generalitat  de
Catalunya.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.
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Vots a favor (12)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell,  senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló

6.  DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES QUE
HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER REHABILITAR LES FAÇANES DEL
NUCLI ANTIC DE CELRÀ.

L’alcalde  explica  que  la  proposta  de  modificació  de  les  bases  que  han  de  regir  la
concessió  d’ajuts  per  rehabilitar  les  façanes  del  nucli  antic  està  relacionada  amb la
finalització del termini de presentació de sol·licituds doncs ha finalitzat el termini sense
que se n’hagi presentat cap i, donat que existeix una aplicació pressupostària destinada
a aquesta actuació en el pressupost, es proposa ampliar el periode de presentació de
sol·licituds per a la gent que ho vulgui.  

Tot seguit, cedeix la paraula a la senyora Rosa Maria Melero Agea, secretària, que fa una
lectura de la proposta que se sotmet al Ple:

ANTECEDENTS DE FET

1. En sessió plenària ordinària de data 14 de febrer de 2017 es van aprovar inicialment les
bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts per rehabilitar les façanes del nucli antic de
Celrà (acord fet públic al BOP de Girona número 47, de 8 de març de 2017; al DOGC nú-
mero 7323, de 7 de març de 2017 i al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la pàgina web de la
corporació). Un cop transcorregut el període d’informació pública sense presentar-se recla-
macions, l’acord d’aprovació inicial va esdevenir definitiu publicant-se el text íntegre de les
bases al BOP de Girona número 78, de 24 d’abril de 2017. L’extracte de la convocatòria, el
text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, es va
publicar al BOP de Girona número 93, de 16 de maig de 2017, i a l’e-tauler de la corpora-
ció. 

2. El punt 7.4 de les bases, estableix que el termini per presentar la sol·licitud d’ajuts és de
tres mesos des de la publicació íntegra de les bases al BOP, finalitzant el termini el dia 24
de juliol de 2017.

3. Durant aquest període no es va presentar cap sol·licitud, motiu pel qual l’Ajuntament vol
ampliar el termini de presentació de sol·licituds.

FONAMENTS DE DRET

1. Per tot l’exposat, i de conformitat amb els articles 239-241 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova el  text  refós de la  Llei   municipal  i  de règim local  de
Catalunya i  articles 118-129 del Reglament d’ obres, activitats  i  serveis dels  ens locals
(ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,  pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre;

2. I per competència del Ple, de conformitat amb l’article 22.2.q de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 11/1999
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i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local i
l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals

Sobre  la  base  d’aquests  antecedents,  i  amb  el  dictamen  favorable  de  la  Comissió
Informativa Directorial, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 

ACORD

Primer. Aprovar la modificació de la clàusula 7.4 de les bases per a l’atorgament d’ajuts per
rehabilitar  les  façanes  del  nucli  antic  de  Celrà  en  el  sentit  d’ampliar  el  termini  de
presentació de sol·licituds, passant a ser la redacció d’aquesta clàusula la següent:

El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 14 de desembre de 2017.

Segon. Publicar aquest acord mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província, a l’e-
tauler  i al tauler d’anuncis de la corporació. 

Tercer. Facultar l’alcalde per signar els documents necessaris per fer efectiu aquest acord.

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (12)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell,  senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló

7. ALTRES ASSUMPTES DE CARÀCTER URGENT.

L’alcalde interromp el Ple per comunicar que han tancat a la presó en Jordi Sanchez i en
Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, respectivament. Des del Ple, els
traspassa  tota la  solidaritat  i  titlla  de vergona que al  2017 hi  hagi  presos polítics  a
Catalunya, però res és d’estranyar en aquest Estat espanyol demofòbic. 

L’alcalde proposa fer  una aturada del Ple per redactar una moció de condemna a la
repressió que està vivint el poble de Catalunya.   

Novament,  l’alcalde  reprèn  la  sessió  i  indica  que  la  normativa  obliga  a  justificar  la
urgència de la moció que ara es presenta al Ple. Explica que la urgència és avui més
clara que mai en un estat demofòbic on les persones són empresonades per defensar un
referèndum i per defensar la democràcia perquè la gent d’aquest país pugui votar. Per
això, és de justicia que aquest Ple municipal aprovi per urgència aquesta moció i entri de
manera immediata per ser debatuda i aprovada. 

L’alcalde sotmet la urgència a votació de la moció, que s’aprova per unanimitat.

L’alcalde indica que la moció l’han elaborat tots els grups municipals, PDeCAT, ICelrà-
ERC-AM i la CUP entenent la gravetat de la situació política actual del país amb la deten-
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ció dels presos polítics que avui té Catalunya, segrestades per l’Estat espanyol pel fet de
defensar els drets de tots i totes a Catalunya.   

Tot seguit, fa la proposta següent:

Moció de condemna per la presó preventiva dels presidents de l’ANC i Òmnium
Cultural

PROPOSTA D’ACORD

La jutgessa Carmen Lamela, de l’Audiència espanyola, ha decretat presó sense fiança pels
presidents de l’ANC i Òmnium Cultural,  Jordi Sànchez i Jordi Cuixart,  acusats d’un pre-
sumpte delicte de sedició per les mobilitzacions del 20 i 21 de setembre. Encara no s’ha fet
pública la interlocutòria de la jutgessa.

Abans que ells, ja han donat explicacions a la jutgessa el major del mossos, Josep Lluís
Trapero, i la seva número dos, la intendent Teresa Laplana. Tots dos han quedat en lliber-
tat però amb mesures cautelars: retirada de passaport, la prohibició de sortir d’Espanya,
estar localitzables per telèfon “immediatament”, comparèixer cada 15 dies als jutjats i faci-
litar el nom d’una persona perquè rebi qualsevol tipus de notificació. En la interlocutòria
dictada per al major Trapero, la jutgessa s’ha referit a la conducta de Sánchez i Cuixart i
ha apuntat que, tot i que van negociar amb els agents, no ho van fer per “desconvocar o
diluir” una concentració que “coaccionava i impedia als agents complir les ordres del jutge”.

Per aquest motiu, el Ple de l’Ajuntament de Celrà

ACORDA

Primer. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara la presó preventiva sense fiança per a
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium, i sol·licitar la seva posada en
llibertat de forma imminent.

Segon. Sol·licitar la suspensió immediata de tots els processos judicials oberts relacionats
amb la celebració del referèndum: abans, durant i després del referèndum per defensar els
seus resultats.

Tercer. Condemnar l’actuació de les diferents institucions estatals i del Govern espanyol,
que han perdut tota la legitimitat des del dia 20 de setembre de 2017 fins al dia d’avui.

Quart. Demanar el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional per a
la constitució de la República Catalana.
 
Cinquè. Reiterar al Parlament de Catalunya que defensi el resultat del referèndum de l'1
d'octubre i, en conseqüència, declari la República Catalana independent; i deixar constància
que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que decideixin
les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.

Sisè. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, a l’Assemblea Nacional Catalana,
a l’Òmnium Cultural, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la
Independència, al Parlament Europeu, al Consell d’Europa i al Govern d’Espanya.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-
AM, que comenta que ja hi ha videos a les xarxes socials dels empresonats i que seria
interessant poder-los emetre per Ràdio Celrà. 

Els videos es visualitzen i es trameten els audios per Ràdio Celrà. 

Seguidament, l’alcalde informa que s’està realitzant una cassolada general a Catalunya
des de les 22.00 hores i que demà a les 12 del migdia s’ha convocat una aturada de
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protesta davant de tots els llocs de treball i a les 19.00 hores hi haurà una concentració
silenciosa davant de les delegacions del Govern espanyol de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona de forma pacífica i democràtica, com és el poble català. Demana a tothom que
estigui alerta a les diferents convocatòries que arribaran les properes hores i dies per
continuar defensant els resultats de l’1 d’octubre.  

La proposta, un cop sotmesa a votació, és aprovada per unanimitat.

Vots a favor (12)

GM CUP: senyor Daniel Cornellà Detrell,  senyor Josep Bartis Fàbrega, senyora Eulàlia
Ferrer Benito, senyor Jan Costa Rengel, senyora Mar Camps Mora, senyora Mercè Amich
Vidal, senyora Sònia Fortià Martí

GM Icelrà-ERC-AM: senyor Gerard Fernàndez Tatjé, senyor Enric Cabarrocas Illa, senyor
Jordi Puig Boada, senyora Laura Manzano Casademont

GM PDeCAT: senyor David Mas Roselló

II
PART DE CONTROL

8. DONACIÓ DE COMPTE DE DECRETS DE L'ALCALDIA.

De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, l’alcalde dóna compte al Ple de les resolucions que ha adoptat des de
l’ultima sessió ordinària plenària, per tal que els regidors coneguin el desenvolupament
de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels òrgans de govern,
previstos en l’article 22.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local. L’alcalde dóna compte al Ple dels decrets d’Alcaldia, que es relacionen tot
seguit: 
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El Ple es dóna per assabentat. 

9. PRECS I PREGUNTES.

L’alcalde cedeix la paraula al senyor David Mas Roselló, portaveu del GM PDeCAT, que
agraeix a tota la població de Celrà com es va desenvolupar el dia 1 d’octubre al municipi.
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Des del seu grup municipal, especialment els que van participar més activament, van
sentir un gran orgull de poble al comprovar que tothom s’hi aplegava a quarts de sis del
matí; com durant el matí, tarda i nit del dissabte molta gent va fer guàrdia i com molta
gent va col·laborar en temes de seguretat, d’apoderats, etc… També agraeix a tothom
les hores de cues i la unió demostrada per les alarmes dels dos hipotètics intents de
venir a buscar les urnes tant per part de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil.

Indica que PDeCAT de Celrà té molta confiança de com s’estan portant les coses a nivell
polític. És cert que hi ha hagut cert desànim després del dia 10 pel tema de la suspensió
de la independència, però confia molt en el grup de govern i la CUP i confia plenament
que tot arribarà a bon terme, però cal tenir encara més paciència i és el que demana.
Està a disposició de tot el que pugui demanar el govern i del que es pugui fer des de
l’Ajuntament de Celrà per aconseguir la República Catalana.    

El senyor Gerard Fernàndez Tatjé, regidor del GM ICelrà-ERC-AM, pregunta el següent:

1. L’últim adjudicatari de la concessió del bar del Teatre Ateneu va prestar el servei
de bar? En el cas que no ho fes o no l’acceptés, no és el segon classificat el que
hauria  d’assumir-la?  La  nova  concessió  és  igual  a  l’anterior  o  conté  alguna
modificacio?
Creu  que  el  problema d’aquestes  concessions  és  que  es  poden  presentar  les
empreses  privades  (que  ja  ho  reconeix  la  llei)  però  si  una  empresa  privada
ubicada  a  Barcelona  ha  de  tenir  uns  guanys  amb  aquesta  concessió,  o  bé
“escanya” els  treballadors  o els  números no li  surten.  I  considera que potser
aquesta qüestió s'hauria de tenir en compte doncs potser el millor és un autònom
per compte propi ja que, del contrari, sempre passarà el que ha succeït ara.  

L’alcalde  respon  que  la  primera  empresa  classificada  va  ser  l’empresa
adjudicatària, va obrir per la Festa Major i va tancar al mes de setembre. Per tant,
és la mateixa llei la que obliga a fer una nova adjudicació doncs aquesta sí que
hagués passat al segon classificat en el cas que el primer hagués renunciat a ser
l’adjudicatari. 

El Sr. Fernàndez pregunta en quina situació es troba el recurs que l’adjudicatari
anterior  va  interposar  contra  l’Ajuntament,  a  la  qual  cosa  la  secretària  de  la
corporació  respon  que  tot  just  ara  ha  arribat  un  escrit  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu  de  Girona  comunicant  que  s’ha  interposat  un  recurs  contenciós
administratiu i requerint que es faci tramesa de l’expedient administratiu. 

El Sr. Fernàndez pregunta si aquest fet podria afectar la nova concessió, a la qual
cosa  la  secretària  respon  que  és  un  altre  procediment  i  l’Ajuntament  ja  va
resoldre  en  el  seu  dia  el  recurs  potestatiu  de  reposició  interposat  contra
l’adjudicació,  i  és  contra  aquesta  resolució  que  s’ha  interposat  un  recurs
contenciós administratiu. 

L’alcalde comenta que sí va guanyar una empresa, però hi treballava el mateix
empresari  en format autònom, no treballadors externs.  I  legalment no es pot
limitar el fet de que es presentin autònoms però no empreses.

El Sr. Fernàndez pregunta si es podrien fer contractes reservats a treballs socials,
a la qual cosa la secretària comenta que es va valorar aquesta possibilitat però
finalment no es va optar per aquests contractes reservats.
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L’alcalde respon que sí es podria fer però no es coneixen centres especials de
treball amb garanties que s’hi dediquin. Sí que han canviat els plecs, doncs s’han
introduit  punts més objectius en part motivats per la negativa dels tècnics de
promoció econòmica i de cultura de la corporació de valorar-los subjectivament
amb motiu dels atacs que van rebre a través de les xarxes socials per part d’algú
a qui no li van agradar aquestes valoracions a l’hora de classificar les empreses. 

2. Recentment s’ha assabentat  per la premsa que l’Ajuntament  té la intenció  de
retirar els diners del compte corrent del Banc de Sabadell. S’han retirat en la seva
totalitat?

3. L’endemà,  La  Caixa  va  adoptar  el  mateix  criteri  que  el  Banc  de  Sabadell.
L’Ajuntament prendrà la mateixa decisió?

4. Fa mesos es va aprovar al  Ple la moció conforme es pagarien els impostos a
l’Agència  Tributària  de  Catalunya.  Quin  percentatge  d’aquests  impostos  s’hi
destina?

5. Com està el pressupost de l’exercici 2018?

6. Dissabte va anar al camí dels eucaliptes i va comprovar que la resta vegetal no
s’ha retirat i obstaculitza una mica el pas. Es té pensat fer alguna actuació al
respecte?

7. Respecte al desguàs de l’aigua, al camp que hi ha al costat de l’IES es va fer un
desguàs paral·lel a la via que estava pendent de nivel·lació correcta amb làser per
tenir bona pendent i desguassar cap al torrent, però si torna a créixer la vegetació
obstaculitzarà novament el pas. Ho posa de manifest per tal que es tingui en
consideració i si cal que es torni a fer aquesta actuació.   

8. Ha començat ja la campanya arqueològica al Castell de Mabarrera? Hi ha prevista
alguna a la Torre Desvern?

 L’alcalde respon el següent:

2. El mateix dia es va donar l’ordre de retirar els diners del Banc de Sabadell, tot i
que  no  és  efectiva  en  el  mateix  moment.  L’endemà  ja  s’havien  retirat  quasi
360.000  €.  L’altra  part  encara  està  pendent  de  transferència  per  qüestions
burocràtiques que s’han d’acabar de solventar i, un cop solucionat, es portarà a
terme la transferència.

3. Amb La Caixa ja s’ha estat fent però es manté per la facilitat que suposa per als
ciutadans i ciutadanes pagar els seus impostos, cursos, etc…

4. Aquesta informació serà millor demanar-la a l’interventor de la corporació, però
creu que trimestralment ja es fa tot el que s’ha de fer amb l’Agència Tributària de
Catalunya. 

5. L’Àrea  de  Participació  està  treballant  perquè  els  veïns  i  les  veïnes  puguin
participar  en  una  part  del  pressupost  i  la  part  restant  és  la  que  està  més
treballada.  Cal  tenir  en  compte  que  l’any  2018  es  farà  l’ampliació  de  la
depuradora i actuacions en carrers que suposaran una despesa important. 
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6. La  Sra.  Eulàlia  Ferrer,  regidora de  Medi  Ambient,  respon que  ja  s’han retirat
aquestes restes. 

8. Tota l’actuació al Castell de Mabarrera ja està adjudicada i a punt de començar. I
l’actuació arqueològica a la Torre Desvern ja es va fer a l’estiu,  i  la que està
prevista ara és la que cada any subvencionen i que consisteix a condicionar la
part d’abaix i s’intentarà que estigui a punt per a la Festa Major de l’any vinent. 

CLOENDA.  Sense cap altre assumpte per tractar, l’alcalde conclou la sessió de tot el
qual, com a secretària general de la corporació, dono fe.
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